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انس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات سدرجة البكالوريوس أواللي -
  بدولة المقر، أو إحدى الدول العربية.

 .للناطقين بغيرها إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة -

 بالمعهد. لشؤون التعليميةأن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة ويقدمها الى إدارة ا -

المقررات المناسبببببببة ويما اسببببببتمارة تسببببببجيل  -موافقة على قبول قيده بعد ال -يختار الطالب  -
 المقررات.

 الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة.دُّ ال يع -

 ت الدراسية.المؤهال -

على مؤهالت من جامعات شهادة معادلة من المجلس األعلى للجامعات بدولة المقر للحاصلين  -
 غير حكومية في الدول العربية أو خارجها.
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 مع إبراز األصل.)الرقم القومي / جواز السفر( صورة وثيقة إثبات الشخصية  -

 شهادة الميالد. -

 أربع صور شخصية. -
 *** 

 .استيفاء الساعات المعتمدة المقررة في البرنامج -

من المعهد.اجتياز )دورة الدراسات العربية(  -

 

( 30يجب على الطالب اجتياز )الدراسات العليا في العلوم السياسية دبلوم  للحصول على درجة -

ساعة معتمدة بواقع عشرة مقررات موزعة على فصلين دراسيين، في كل فصل خمسة مقررات، 
 منها مقرر واحد اختياري.

% منها لاعمال 50الدرجة النهائية لكل مقرر من المقررات النظرية مائة درجة، يخصص  -

 % لالمتحان التحريري النهائي.50الفصلية، و
 (.Dدرجة، وتعادل تقدير مقبول )د /  60الحد األدنى للنجاح في كل مقرر  -

سبببباعات ٪ على األقل من ال70ر ـبببببببببببال يسببببمط للطالب بدخول االمتحان النهائي إال إذا ح بببب -
يخطر بحرمان  من دخول امتحان نهاية  ،٪30فإذا تجاوزت نسببببببة غياب   ،التدريسبببببية للمقرر

 .FW) ) منسحب إجباريا من المقرر :الفصل ويرصد ل  في سجل  الدراسي

( إال بعد متطلب سابقيتطلب دراسة مقرر آخر )ال يسمط للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي  -
 .والنجاح في دراسة هذا المقرر اآلخر 

يلتزم الطالب بإعادة دراسة أي مقرر إجباري حال الرسوب في ، ويحتسب ل  التقدير عند اجتيازه  -
 (.Cبحد أقصى )

في حالة رسوب الطالب في مقرر اختياري يحق ل  إعادت  هو نفس  ويحتسب ل  التقدير عند  -
ل  التقدير الذي يحصل  (، أو اختيار مقرر بديل، وفي هذه الحالة يرصدCاجتيازه بحد أقصى )

 علي ، ويدخل كال المقررين في حساب المتوسط التراكمي.

ال يسمط للطالب بإعادة دراسة أي مقرر رسب في  أكثر من ثالث مرات بعد المرة األولى، بحيث  -
 يكون مجموع محاوالت  أربع محاوالت، وينذر بالفصل قبل المحاولة األخيرة.

قرر نجط في  مرة واحدة أخرى بغرض تحسين المعدل التراكمي، يسمط للطالب بإعادة دراسة أي م -
 ويحتسب ل  أعلى التقديرين فقط.

ال يجوز للطالب نفس  استخدام مقرر واحد الستيفاء متطلبات الساعات المعتمدة لدرجتين علميتين  -
 مختلفتين.
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األقصى ستة  الحد األدنى لالنتهاء من البرنامج والحصول على الدبلوم فصالن دراسيان، والحد -
 فصول دراسية أساسية )ثالث سنوات دراسية(.

 يلغى قيد الطالب في إحدى الحاالت اآلتية: -
تجاوز الحد األقصى للحصول على الدرجة دون اجتياز المقررات المطلوبة  ▪

 الستيفاء الساعات المعتمدة للدرجة.
 تكرار الرسوب في أي مقرر ألربع مرات. ▪
كاديمية مثل حاالت الغش والتزوير، ومخالفات اإلخالل بالقيم األخالقية واأل ▪

األمانة العلمية، وإهانة أع اء هيئة التدريس، واالعتداء على الطالب أو 
 العاملين.

 تقدم الطالب بطلب إللغاء القيد والموافقة على طلب  من مدير المعهد. ▪
 *** 

 

معتمدة  المستخدمة في حساب تحدد تقديرات الدارس في كل مقرر، ونقاط التقدير لكل ساعة  -
 المعدل التراكمي على النحو اآلتي:

 التقدير من  وزن % الدرجة
(4) 

 رمز التقدير التقدير

 4 100إلى  95من 

 ممتاز
 A+ أ+

 A أ 3.7 95من إلى أقل   90من

 3.3 90ن إلى أقل م  85من 
جيد 
 اجد  

 +B ب+

 B ب 3 85إلى أقل من  80من 

 2.7 80 إلى أقل من 75من 

 جيد
 +C ج+

 C ج 2.3 75 إلى أقل من 70من 

 2 70 إلى أقل من65من 

 مقبول
 +D د+

 D د 1.7 65إلى أقل من  60من 

 F هـ  عيف 0 60 نأقل م

 جدول التقديرات المقابلة للمعدل التراكمي: -

 النسبة المئوية المعدل التراكمي رمز التقدير التقدير

 ممتاز
 % A 3،75 – 4 95 – 100+ +أ

 %95أقل من  – 90 3،75أقل من  – A 3،50 أ

 %90أقل من  – 85 3،50أقل من  - B 3،25+ +ب جيد جدا
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 %85أقل من  – 80 3،25أقل من  – B 3 ب

 جيد
 %80أقل من  – 75 3أقل من  – C 2،75+ +ج

 %75أقل من  – 70 2،75أقل من  – C 2،50 ج

 مقبول
 %70أقل من  – 65 2،50أقل من  – D 2،25+ +د

 %65أقل من  – 60 2،25أقل من  – D 2 د

 

 اسم املقرر  رمز املقرر  م

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

الدرجة 

 النهائية

زمن 

 االختبار
 مالحظات

الفصل 

 الدراس ي

 2 100 3 مبادئ العلوم السياسية  سيس 501 1

 إجباري 
الفصل 

 األول 

 2 100 3 العالقات الدوليةمبادئ  سيس 502 2

 2 100 3 نظرية السياسة الخارجية سيس 503 3

 2 100 3 الفكر السياس ي سيس 504 4

 2 100 3 السياسة الخارجية للدول العربية سيس 505 5
 يختار الطالب مقررا واحًدا

 2 100 3 دول الجوار للوطن العربى سيس 506 6

 2 100 3 دراسات دول نامية سيس 507 7

 إجباري 

الفصل 

 الثاني

 2 100 3 النظم السياسية فى الوطن العربى سيس 508 8

 2 100 3 التنمية السياسية والتحول الديموقراطى سيس 509 9

 2 100 3 قاعة بحث سيس 510 10

افيا السياسية للوطن العربى سيس 511 11  2 100 3 الجغر

 2 100 3 االجتماع السياس ي سيس 512 12 يختار الطالب مقررا واحًدا

 2 100 3 إدارة أزمات دولية سيس 513 13

  - - 1000 30 - املجموع

الحصول على الدرجة الجامعية األولى في العلوم السياسية من إحدى الجامعات المعترف بها من  -

 % فأكثر.65إحدى الدول العربية، بتقدير جيد على األقل أو نسبة دولة المقر أو 

يقبل الطالب الحاصلون على الدرجة الجامعية األولى العلوم السياسية بتقدير )مقبول( ]= أقل من  -

 ( على األقل.Cبتقدير جيد = ) العلوم السياسية%[ بشرط الحصول على دبلوم معهد في  65
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( %65البكالوريوس أو الليسانس في أحد التخصصات اآلتية بتقدير جيد أو )يقبل الحاصلون على  -

 -اإلدارة العامة  –االقتصاد  -الفلسفة  –التاريخ  –علم النفس  –: االجتماع وهي على األقل
بشرط الحصول على دبلوم المعهد ، الدراسات العسكرية –القانون والدراسات الشرطية  -اإلعالم 

 .( على األقلCبتقدير جيد = )ة في العلوم السياسي
 .موافقة مجلس القسم المختص -
 .للناطقين بغيرها إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة -

 بالمعهد. لشؤون التعليميةلى إدارة اإأن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة ويقدمها  -

ويما استمارة تسجيل  المقررات المناسبة -بعد الموافقة على قبول قيده  -يختار الطالب  -
أمين من  وتعتمد االستمارة ،من المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القسم االمقررات ويعتمده
 .الشؤون التعليمية

 الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة.دُّ ال يع -
 *** 

 المؤهالت الدراسية. -1
معادلة من المجلس األعلى للجامعات بدولة المقر للحاصلين على مؤهالت من جامعات غير شهادة  -2

 حكومية في الدول العربية أو خارجها.
 مع إبراز األصل.)الرقم القومي / جواز السفر( صورة وثيقة إثبات الشخصية  -3
 شهادة الميالد. -4
 أربع صور شخصية. -5

 *** 

 

 المقررة في البرنامج. استيفاء الساعات المعتمدة -

  ۔اجتياز المناقشة العلنية للرسالة -

 اجتياز )دورة الدراسات العربية( من المعهد. -

( ساعة معتمدة موزعة 48للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية يدرس الطالب ) -

 على النحو اآلتي: 

( درجة 100كل مقرر من ) ويقيمساعة معتمدة( للمقررات الدراسية،  27) ▪

 ( درجة.900بمجموع )
 . ( درجة700وتقيم وحدات الرسالة من )ساعة معتمدة( للرسالة،  21) ▪
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خمسة في فصل الخريف وأربعة في فصل توزع المقررات الدراسية على فصلين دراسيين  -
 اختيارية. أربعةأن يكون خمسة من مجموع مقررات الفصلين إجبارية، و؛ على الربيع

% 50% لاعمال الفصلية، و 50درجة يخصص منها  100الدرجة النهائية لكل مقرر  -

 لالمتحان التحريري النهائي.
 (.C /درجة، وتعادل تقدير جيد )ج  70الحد األدنى للنجاح في كل مقرر  -
٪ على األقل من السببببباعات 70ال يسبببببمط للطالب بدخول االمتحان النهائي إال إذا ح بببببر  -

يخطر بحرمان  من دخول امتحان نهاية  ،٪30فإذا تجاوزت نسبة غياب   ،التدريسية للمقرر
 .FW) ) منسحب إجباريا من المقرر :الفصل ويرصد ل  في سجل  الدراسي

( إال بعد متطلب سابقيتطلب دراسة مقرر آخر )ال يسمط للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي  -
 .دراسة هذا المقرر اآلخر والنجاح في 

إعادة دراسة أي مقرر إجباري حال الرسوب في ، ويحتسب ل  التقدير عند يلتزم الطالب ب -
 (.Cاجتيازه بحد أقصى )

في حالة رسوب الطالب في مقرر اختياري يحق ل  إعادت  هو نفس  ويحتسب ل  التقدير عند  -
(، أو اختيار مقرر بديل، وفي هذه الحالة يرصد ل  التقدير الذي يحصل Cاجتيازه بحد أقصى )

 ويدخل كال المقررين في حساب المتوسط التراكمي. علي ،

ال يسمط للطالب بإعادة دراسة أي مقرر رسب في  أكثر من ثالث مرات بعد المرة األولى،  -
 بحيث يكون مجموع محاوالت  أربع محاوالت، وينذر بالفصل قبل المحاولة األخيرة.

بغرض تحسين المعدل يسمط للطالب بإعادة دراسة أي مقرر نجط في  مرة واحدة أخرى  -
 التراكمي، ويحتسب ل  أعلى التقديرين فقط.

ال يجوز للطالب نفس  استخدام مقرر واحد الستيفاء متطلبات الساعات المعتمدة لدرجتين   -
 علميتين مختلفتين.

الحد األدنى لالنتهاء من البرنامج )المقررات + الرسالة( والحصول على درجة الماجستير  -
 )عامان(، والحد األقصى عشرة فصول دراسية )خمس سنوات(.أربعة فصول دراسية 

 يلغى قيد الطالب في إحدى الحاالت اآلتية: -

 تكرار الرسوب في أي مقرر ألربع مرات. ▪
عدم اجتياز المقررات المطلوبة الستيفاء الساعات المعتمدة للدرجة خالل المدة  ▪

 المحددة لذلك.
 لدرجة بعد تسجيل الرسالة.تجاوز الحد األقصى المسموح ب  للحصول على ا ▪
اإلخالل بالقيم األخالقية واألكاديمية مثل حاالت الغش والتزوير، ومخالفات  ▪

األمانة العلمية، وإهانة أع اء هيئة التدريس، واالعتداء على الطالب أو 
 العاملين.

تقديم تقريرين متتابعين على مدار فصلين أكاديميين من المشرف الرئيس يفيد  ▪
الب في البحث، ويتم إبالغ الطالب رسميا بالتقرير األول عن طريق عدم جدية الط

 إدارة الشؤون التعليمية.
تقديم تقرير من لجنة الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه يفيد بأنها  ▪

 غير صالحة لنيل الدرجة.
 تقدم الطالب بطلب إللغاء القيد والموافقة على طلب  من مدير المعهد. ▪
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*** 

 

تحدد تقديرات الدارس في كل مقرر، ونقاط التقدير لكل ساعة معتمدة  المستخدمة في حساب  -
 المعدل التراكمي على النحو اآلتي:

 التقدير من  وزن % الدرجة
(4) 

 رمز التقدير التقدير

 4 100إلى  95من 

 ممتاز
 A+ أ+

 A أ 3.7 95من إلى أقل   90من

 3.3 90ن إلى أقل م  85من 
جيد 
 اجد  

 +B ب+

 B ب 3 85إلى أقل من  80من 

 2.7 80 إلى أقل من 75من 

 جيد
 +C ج+

 C ج 2.3 75 إلى أقل من 70من 

 2 70 إلى أقل من65من 

 مقبول
 +D د+

 D د 1.7 65إلى أقل من  60من 

 F هـ  عيف 0 60 نأقل م

 *** 

 جدول التقديرات المقابلة للمعدل التراكمي: -

 النسبة المئوية المعدل التراكمي رمز التقدير التقدير

 ممتاز
 % A 3،75 – 4 95 – 100+ +أ

 %95أقل من  – 90 3،75أقل من  – A 3،50 أ

 جيد جدا
 %90أقل من  – 85 3،50أقل من  - B 3،25+ +ب

 %85أقل من  – 80 3،25أقل من  – B 3 ب



(8) 
 

 جيد
 %80أقل من  – 75 3أقل من  – C 2،75+ +ج

 %75أقل من  – 70 2،75أقل من  – C 2،50 ج

 مقبول
 %70أقل من  – 65 2،50أقل من  – D 2،25+ +د

 %65أقل من  – 60 2،25أقل من  – D 2 د

 

 اسم املقرر  رمز املقرر  م

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

الدرجة 

 النهائية

زمن 

 االختبار
 مالحظات

الفصل 

 الدراس ي

 2 100 3 مناهج البحث في العلوم السياسية  سيس 601 1
مقررات 

الفصل  ةإجباري

 األول 

 2 100 3 النظرية السياسية  سيس 602 2

 2 100 3 نظرية العالقات الدولية  سيس 603 3

مقررات  2 100 3 النظم السياسية العربية  سيس 604 4

 2 100 3 املجتمع املدني في الدول العربية سيس 605 5 اختيارية

مقررات  2 100 3 نظرية النظم السياسية  سيس 611 11

 إجبارية

الفصل 

 الثاني

 2 100 3 القانون الدولي واملنظمات الدولية  سيس 612 12

 2 100 3 الرأي العام في الوطن العربي سيس 613 13

مقررات 

 اختيارية

 2 100 3 املنظمات اإلقليمية العربية سيس 614 14

 2 100 3 الوطن العربي ودراسات املناطق سيس 615 15

 2 100 3 السياسات الخارجية للدول العربية سيس 616 16

 2 100 3 الصراع العربى اإلسرائيلي سيس 617 17

 2 100 3 العالقات العربية الدولية سيس 618 18

 2 100 3 األنظمة االنتخابية فى العالم العربى سيس 619 19

 2 100 3 موضوع خاص سيس 620 20

 2 9 - 900 27 - املجموع

 
 *** 

 

 على األقل. (C)اجتياز الطالب المقررات الدراسية المنصوص عليها بتقدير يشترط  -
على األقل، أو ما يعادلها، أو حصول  على شهادة  450حصول الطالب على شهادة توفل بمعدل  -

مناظرة في اللغة الفرنسية، ويستثنى من ذلك الحاصلون على الدرجة الجامعية األولى في إحدى 
 اللغتين، أو بإحدى اللغتين.
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 يف بمو وع مقترح امشفوعً يتقدم الدارس بطلب إلى إدارة المعهد لتسجيل رسالة الماجستير  -
 .تمس الوطن العربي يق ايا التخصص الت ىحدإ

لتوجي  الطالب  امجلس القسم مشرفً يحدد  المبدئية على عنوان المو وعإذا تحققت الموافقة  -
 ومتابعت  في إعداد الخطة.

ا لمشكلة البحث، ا للدراسات السابقة في ، وتحديدً ا نقدي  همية المو وع وعر ً أ تت من خطة البحث -
وتقسيم الدراسة  يد اإلجابة عنها،رثم تحديد منهج الدراسة وفر ياتها الرئيسية أو التساؤالت التي ت

 ومصادرها.
مو وًعا  ةخطاليناقش داخل مقر المعهد، ، علمي نارمسخطت  المقترحة في  لطالبرض ايع -

 ومنهًجا.
 يعدل الطالب خطت  بناًء على مالحظات األساتذة في السمنار إذا طلب من  التعديل. -
 .المو وع تسجيل شأنفي  تخاذ قرارهعلى مجلس القسم الالخطة بعد السمنار عرض ت -
التسجيل، ويحسب تاريخ  يعرض قرار مجلس القسم على المجلس العلمي العتمادفي حال الموافقة  -

 .التسجيل من تاريخ اعتماد المجلس العلمي

اعتماد المجلس العلمي لتسجيل عام ميالدي يبدأ من تاريخ الماجستير الحد األدنى إلعداد رسالة  -
ا بتوصية من ا رابعً ا استثنائي  والحد األقصى إلنجازها ثالثة أعوام يمكن مدها عامً المو وع، 

المشرف وموافقة مجلس القسم، بشرط أال تتجاوز المدة اإلجمالية لقيد الطالب بالدرجة خمس 
 سنوات.

 ا هو مطلوب في الفترة المتبقية.نصف سنوي يت من ما تم إنجازه وم تقريًرايقدم المشرف  -
يفيد تقريًرا  إلدارة المعهديقدم المشرف ومراجعة المشرف لها، بعد إنجاز الطالب للرسالة  -

مع ( درجة، 140مت منا تقييما ألداء الطالب خالل فترة إعداد الرسالة من )صالحيتها للمناقشة 

من نة المناقشة والحكم المقترحة خطاب بأسماء لجو موقعة من ، تقديم نسخة كاملة من الرسالة
  .على مجلس القسم للعرض، أساتذة التخصص

ا على األقل من تاريخ اعتماد لجنة المناقشة مرور خمسة عشر يومً  الطالبيشترط قبل مناقشة  -
 من القسم.

تجديدها لمدة مماثلة بناء على  يجوز ،مدة صالحية اللجنة المشكلة لمناقشة الرسالة ستة أشهر -
 موافقة مجلس القسم المختص.وتقرير من المشرف 

يقوم كل ع و من أع اء اللجنة بكتابة تقرير علمي مفصل عن صالحية الرسالة للمناقشة، ويقيم  -

 ويؤخذ بمتوسط الدرجات الثالث.درجة،  (420)في  الرسالة من 
على األقل من تقييم المشرف ألدائ  وتقييم % 70ال يجوز مناقشة الطالب إال إذا حصل على  -

 أع اء اللجنة للرسالة في التقارير الفردية.



(10) 
 

يقدَّم تقرير جماعّي بعد المناقشة موقع من جميع أع اء اللجنة في  تقييم لمناقشة الرسالة من  -

 جة.در (140)
 تي:في الجدول اآلالمو حة بتقدير من التقديرات  العلنية تجاز الرسالة بعد المناقشة -

 النقاط النسبة املئوية للدرجات
 رمز التقدير

 التقدير

 الدكتوراه املاجستير

 إنجليزي  عربي

 A+ أ+ 4 % 100إلى  95من 
 ممتاز

مرتبة الشرف 

 A أ 3.7 % 95من إلى أقل  90من األولى

 +B ب+ 3.3 % 90إلى أقل من   85من 
ا  جيد جدًّ

مرتبة الشرف 

 B ب 3 % 85إلى أقل من  80من  الثانية

 +C ج+ 2.7 % 80إلى أقل من  75من 
 - جيد

 C ج 2.3 % 75 إلى أقل من 70من 

بعد اعتماد المجلس العلمي بالمعهد لنتائج الطالب، يمنط درجة الماجستير بمعدل يحسب من  -
 متوسط مجموع درجات المقررات الدراسية والرسالة.
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